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MÄÄRÄALAN MYYMINEN RINNEPELTO RNO 45:16 KIINTEISTÖSTÄ 

 

KHALL § 126 Reisjärven kunta on saanut ostotarjouksen Rinnepelto 

Rno 45:16 , nimisestä kiinteistöstä  erottuvasta eril-

lisestä noin 0,8 ha määräalasta. Ostotarjous on erilli-

sellä liitteellä.  Tarjous on 8.000 euroa. 

 

Reisjärven kunta on pyytänyt päivitetyn arvion alueen 

metsämaan arvosta. Arvion on tehnyt Metsänhoitoyhdistys 

Pyhä-Kala ky 2.8.2017. Sen perusteella arvo on 5.100 

euroa, eikä ylitä tarjousta. Kyseinen määräala sijait-

seen Vierikankaan tärkeällä pohjavesi- ja sen muodosta-

misalueella, määräala on pieni ja sijaitsee tien ja 

asutuksen läheisyydessä, jonka vuoksi määräalalla mah-

dollisesti olevat maa-ainesvarat eivät ole hyödynnettä-

vissä. 

Ostajan tarjouksen perustana on suojata oman viereisen 

tontin perinnerakentamisen arvoa ja tarkoituksena on 

säilyttää ostettava kohde puisto- ja suoja-alueena. 

 

Liitteinä 1-2: ostotarjous ja kauppakirjaluonnos. Ar-

viokirja määräalasta nähtävillä kokouksessa. 

 

Valmistelija: kunnanjohtaja 0403008200 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuus-

tolle, että Reisjärven kunta myy 0,8 hehtaarin määrä-

alan Johanna Puraselle Helsingistä, Reisjärven kunnan 

Kalajan kylästä Rinnepelto 45:16 nimisestä tilasta hin-

taan 8.000,00 euroa erillisen kauppakirjan ehdoilla. 

Kaupan kohteesta on tehty arviokirja. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
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KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN 

 

KHALL § 127  Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan  

   tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa,  

jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, 

sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä taval-

la. 

 

   Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuoro-

kautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen 

sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta 

edellä mainitun ajan kuluttua. 

 

   Kuntalain perustelujen mukaan kunta voi melko vapaasti 

valita yleiset ilmoituslehtensä, kunhan valittujen leh-

tien yhteislevikki on suhteessa kunnan asukaslukuun 

riittävän laaja. Valtuuston päätöksen perusteena on ol-

tava kunnan ilmoitusten mahdollisimman tehokas tiedoksi 

saattaminen tiedon tarvitsijoille eli kuntalaisille. 

 

   Valmistelija: hallintosihteeri, p. 0403008208 

 

 Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kun-

nan ilmoitukset julkaistaan kunnan www-sivujen lisäksi 

seuraavasti: 

 

1. Lakisääteiset ilmoitukset saatetaan tiedoksi Reisjär-
vi-lehdessä. 

 

2. Viran- ja toimenhakuilmoitukset julkaistaan kunkin 
virka- ja toimiryhmän tai yksittäisen viran/toimen 

osalta erikseen ao. viranomaisen päättämässä lehdessä. 

 

3. Ns. vapaaehtoiset ilmoitukset julkaistaan lehdissä ao. 
viranomaisen harkinnan mukaan. 

 

   Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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EHDOLLINEN SITOUTUMINEN MÄÄRÄALAN OSTAMISEEN METSÄHALLITUKSELTA MOTOCROSS-

RATAHANKETTA VARTEN 

 

KHALL § 128 Reisjärven motocrossradan toteutusta on suunniteltu en-

tiselle soranottoalueelle Kangaskylässä sijaitsevalle 

määräalalle Reisjärven Valtionmaa nimisestä kiinteis-

töstä RN:o 691-893-10-1. Vapaa-aikatoimi järjesti 

10.05.2016 motocrossratahankkeen käynnistyspalaverin, 

10.05.2016 Metsähallituksen ja kunnan maanhankintapala-

verin ja 17.05.2016 ratahankkeen kuulemistilaisuuden 

Kangaskylän Pitokartanossa. Näiden toimenpiteiden jäl-

keen motocrossratahanke on edennyt seuraavaan vaihee-

seen. 

 

Metsähallitus on tarjonnut 11.05.2016 Reisjärven kun-

nalle ostettavaksi noin 10 hehtaarin suuruista määrä-

alaa ko. kiinteistöstä hintaan 17 000 euroa. Tarjous on 

edelleen voimassa. Vapaa-aikatoimi tilasi 01.09.2016 

päivätyn motocrosradan meluselvityksen Sito Oy:tä, joka 

on infran, liikenteen, maankäytön, ympäristön ja digi-

taali palveluiden moniosaajayritys. Meluselvityksen mu-

kaan motoctossradan rakentamiselle ko. määräalalle ei 

ole esteitä. Motocrossradan rakentamisesta ja ylläpi-

dosta tulisi vastaamaan Reisjärven Moottorikelkkailijat 

ry.  Kun kiinteistökauppa on toteutettu, Reisjärven 

kunta tekee alueesta käyttöoikeussopimuksen Reisjärven 

moottorikelkkailijat ry:n kanssa. Yhdistys tulee muuta-

maan nimensä Reisjärven Moottorikerho ry:ksi, jos rata-

hanke toteutuu. 

 

Ympäristölupa-asiakirjat ovat viittä vaille valmiit lä-

hetettäväksi viranomaisille. Ympäristöluvan hakijana on 

Reisjärven Moottorikelkkailijat ry. 

Reisjärven motocrossradan suunnitelma on pyydetty Suo-

men moottoriliiton motocrossin päävalmentaja Jussi Veh-

viläiseltä, joka on itse ajajana yltänyt mitaleille MM-

tasolla. 

 

Nyt suunniteltu aiesopimus Reisjärven kunnan ja Metsä-

hallituksen välillä tehdään ehdollisena. Aiesopimus 

tehdään ehdollisena ja siinä suunniteltu kiinteistö-

kauppa Valtionmaa 691-893-10-1 nimisestä kiinteistöstä 

toteutetaan vain, jos kaupan kohteena oleva alue saa 

Ympäristöluvan ja sitä voidaan käyttää Motocross toi-

mintaan.  Kunnanhallitus esittää tässä vaiheessa aieso-

pimuksen valtuustolle, jotta se hyväksyy aiesopimuksen 

ja valtuuttaa kunnanhallituksen toteuttamaan kiinteis-

tökaupan, aiesopimuksen ja tämän esityksen perusteiden 

mukaisesti. 

 

Valmistelija: kunnanjohtaja p. 0403008200 ja vapaa-

aikasihteeri, p. 0403008490 
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EHDOLLINEN SITOUTUMINEN MÄÄRÄALAN OSTAMISEEN METSÄHALLITUKSELTA MOTOCROSS-

RATAHANKETTA VARTEN (jatkoa) 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, 

että se valtuuttaa kunnanhallituksen toteuttamaan kiin-

teistökaupan Metsähallituksen kanssa n. 10 hehtaarin 

määräalan ostamisesta Reisjärven Valtionmaa nimisestä 

kiinteistöstä RN:o 691-893-10-1 kauppahintaan 17.000 

euroa. 

 

Kiinteistökaupasta laaditaan aiesopimus ehdollisena si-

ten, että se ei johda kiinteistökaupan toteutumiseen, 

jos kaupankohdetta Valtionmaa 691-893-10-1 ei voida 

käyttää suunniteltuun käyttötarkoitukseen motocrossra-

tana.   

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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TALOUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

 

KHALL § 129 Kunnanvaltuusto on perustanut Reisjärven kuntaan x.x. 

2016 hallintojohtajan viran ja varannut viran täyttä-

mistä varten määrärahan vuoden 2017 talousarvioon.  

Kunnan tulevan kehityksen ja tämän hetkisen henkilöstön 

rakenneanalyysin perusteella, kunnan toimintaa tukee 

talouden asiantuntija ja suunnittelutehtävään suuntau-

tuva virka. Esimerkiksi talouspäällikkö tai talousjoh-

tajan virka. Henkilö toimisi eri osastojen tukena kun-

tatalouden laskentaan ja konsernitalouteen liittyvissä 

kysymyksissä ja tuottaisi materiaalia kunnan strategi-

sen ja taloudellisen suunnan selvittämiseksi. Talous-

johtaja toimii hallinto-osaston alaisuudessa, on johto-

ryhmän jäsen ja kunnanjohtajan alainen.  

 

Kunnassa on olemassa talousjohtajan virka, joka on 

täyttämättä. Tällä perusteella kunnanhallitus voi täyt-

tää talousjohtajan viran julistamalla sen avoimesti ha-

ettavaksi.  

Talousjohtajan viran kelpoisuusehtona ovat voimassa 

olevan Hallintosäännön 71 §:n mukaan soveltuva korkea-

koulututkinto tai muu virkaan soveltuva koulutus. Kor-

keakoulututkinto voisi olla ekonomin, KTM:n tai AMK 

tutkinto. Virkaan valittavalta edellytetään kokemusta 

vaativista taloushallinnon tehtävistä ja sekä esimies- 

tai johtamistehtävistä. Tehtävässä edellytetään, että 

henkilö ymmärtää talouden lukuja ja niiden yhteyttä 

toimintaan ja hänellä kykyä löytää ja hyödyntää olen-

naista tietoa laajasta joukosta. Odotamme analyyttistä 

ajattelutapaa, kriittisyyttä ja avoimuutta. Talousjoh-

tajan työtehtävät suuntautuvat kunnan taloussuunnitte-

luun, laskentatoimeen, talouteen liittyvien asiakirjo-

jen talousarvion ja tilinpäätöksen valmisteluun, raha-

liikenteen järjestelyyn. Hänen tehtävänsä on toimia ta-

louden asiantuntijana kunnan johtoryhmässä ja tuottaa 

tietoa kunnan johdolle ja luottamushenkilöille päätök-

senteon pohjaksi. Hän toimii palkka-asiamiehenä ja pro-

jektikoordinaattorina. 

Taloushallinnon asiantuntijatehtävää tarvitaan kunnassa 

linkkinä ulkoistettujen talous- ja henkilöstöhallinnon 

palvelujen ja kunnan henkilöstön välillä. Nyt talous- 

ja henkilöstöhallinnon palvelut hankitaan Selänteen 

ky:n Selma palvelusta vuoden 2019 loppuun saakka.  
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TALOUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (jatkoa) 

 
Kunnan palvelukseen ottamisen edellytyksenä on, että 

virkaan valittava henkilö antaa tehtävän hoidon tervey-

dellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallistuu 

tarvittaessa asian selvittämiseksi suoritettaviin tar-

kastuksiin tai tutkimuksiin. Virkavaali on ehdollinen, 

kunnes kunnanhallitus on henkilön terveydentilasta saa-

dun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan 

ottamisen. Selvitys on esitettävä kahden kuukauden ku-

luessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksi-

saannista lukien. 

Hallintosäännön 66§:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee 

johtoryhmän jäsenet, mutta valtuuston valitseman viran 

§66 julistaa haettavaksi kunnanhallitus. 

Palkkaus määräytyy Kvtes:in palkkauksen mukaan, 

01AS1040, josta tehtäväkohtainen palkka määritellään 

henkilön koulutuksen ja työkokemuksen perusteella vä-

hintään 3000 €.  

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle talousjoh-

tajan viran täyttämistä siten, että 

1) talousjohtajan virka julistetaan haettavaksi tois-
taiseksi voimassa olevana, 6 kk koeajalla, 

2) viran palkkamääräraha käytetään talousarviossa hal-
lintojohtajan palkkaukseen varatusta määrärahasta,    

3) virka on kunnanhallituksen alainen, 
4) virkavaali suoritetaan ehdollisena, jonka kunnan-

hallitus lopullisesti vahvistaa henkilön terveyden-

tilasta saadun selvityksen perusteella,  

5) palkkaus määräytyy kvtes:in mukaan. 
 

Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun Antti Veden-

pää ehdotti, että asia jätetään pöydälle.  

Puheenjohtaja tiedusteltuaan totesi kunnanhallituksen 

yksimieliksi asian pöydälle jättämisestä ja palauttami-

sesta uudelleen valmisteluun. 
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SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

  

KHALL § 114 Reisjärven kunnan toistaiseksi voimassa oleva sivistys-

johtaja-rehtorin virka on tullut avoimesti haettavaksi. 

Valtuusto päättää hallintosäännön 66 § mukaan johtoryh-

män jäsenen, kuten sivistysjohtaja- rehtorin valinnas-

ta. Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on 

valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, jo-

hon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuiten-

kin haettavaksi kunnanhallitus, Hall.sääntö § 69. 

 

Virkaan valittavalta vaaditaan koulutuksen lainsäädän-

nössä määritelty rehtorin viran pätevyys ja sivistys-

toimen johtamiseen tarvittava riittävä hallinnollinen 

kokemus. Sivistysjohtaja-rehtori toimii sivistystoimen 

vastuualueen päällikkönä, kunnan johtoryhmän jäsenenä 

ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijänä. Si-

vistystoimen vastuualueeseen kuuluvat opetuspalvelut 

(esi- ja perusopetus sekä lukio), varhaiskasvatus. Va-

paa-aikatoimen lautakunnan alaisten palveluiden osalta 

(liikunta-, nuoriso-, kirjasto- ja kulttuuritoimi,) si-

vistysjohtaja-rehtori toimii vapaa-aikalautakunnan pal-

velujohtajien esimiehenä.  

 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan 

hakuaika tulee olla vähintään 14 vuorokautta siitä, kun 

ilmoitus on julkaistu kuntalain mukaisesti. Hakuilmoi-

tus julkaistaan Sanomalehti Kalevassa, Opettaja-

lehdessä, Kuntalehdessä, TE-hallinnon sivuilla ja kun-

nan omilla internet-sivuilla.  

 

Tehtävän palkkauksessa noudatetaan 80 % Ovtes pk-

rehtorin palkkausta ja 20 % Kvtes palkkausta. Virkaan 

valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava 

hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Vi-

rassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaa ha-

keneista osalle tehdään soveltuvuusarvio. 

 

Valmistelija: kunnanjohtaja p. 040 3008200 
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SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN (jatkoa) 

 

Kja Ehdotus: Reisjärven kunnanhallitus päättää julistaa si-

vistysjohtaja-rehtorin viran haettavaksi 11.8.2017 men-

nessä liitteenä 2 olevan hakuilmoitusluonnoksen mukai-

sesti. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista 

toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydenti-

lastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

 

 Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanjohta-

ja Raija Potila antoi uuden ehdotuksen: 

 Reisjärven kunnanhallitus päättää julistaa toistaiseksi 

voimassa olevan sivistysjohtaja-rehtorin viran haetta-

vaksi 4.8.2017 mennessä liitteenä 2 olevan hakuilmoi-

tusluonnoksen mukaisesti. Virkaan valitun on ennen vi-

ran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkä-

rintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan 

kuuden kuukauden koeaikaa. 

 

 Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan 

ehdotuksen. 

 
Merkitään, että kasvatus- ja koulutuslautakunnan pu-

heenjohtaja Oili Kiviranta oli paikalla asiantuntijana 

asioiden nro 2-4 käsittelyn ja päätöksenteon ajan, klo 

18.20–19.30. 

TH/SH 

 

 

KHALL § 130 Sivistysjohtaja-rehtorin virkaan saapui määräaikaan 

4.8.2017 klo 15 mennessä kahdeksan (8) hakemusta, jois-

ta yksi peruttiin. 

 

 Oheismateriaalina yhdistelmä virkaa hakeneista henki-

löistä.  

 

 Ensimmäinen hakuilmoitus ei hakuajan puitteissa ehtinyt 

Kuntalehteen eikä Opettaja -lehteen. Liitteenä 3 ha-

kuilmoitus. 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa sivistysjohtaja-

rehtorin viran hakuaikaa 4.9.2017 klo 15 saakka.  

Virkaa aiemmin hakeneet otetaan virkaa täytettäessä 

huomioon.  

Hakuilmoitus julkaistaan Kuntalehdessä, Opettaja-

lehdessä, Reisjärvi-lehdessä, TE-hallinnon sivuilla se-

kä kunnan omilla internetsivuilla. 
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SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN (jatkoa) 

 

 Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanjohta-

ja Raija Potila teki muutetun ehdotuksen:  

Kunnanhallitus päättää jatkaa sivistysjohtaja-rehtorin 

viran hakuaikaa 29.9.2017 klo 15 saakka.  

Virkaa aiemmin hakeneet otetaan virkaa täytettäessä 

huomioon.  

Hakuilmoitus julkaistaan Kuntalehdessä, Opettaja-

lehdessä, Reisjärvi-lehdessä, TE-hallinnon sivuilla se-

kä kunnan omilla internetsivuilla. 

 

Keskustelun kuluessa Tiina Hirvinen ehdotti Sari Huus-

kosen kannattamana, että hakuaikaa ei jatketa. 

 

Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu 

ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta tulee jär-

jestää äänestys. Äänestys päätettiin toteuttaa nimen-

huutoäänestyksenä siten, että ne jotka kannattavat poh-

jaehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Hir-

visen ehdotusta äänestävät EI. 

Suoritetussa äänestyksessä pohjaehdotusta kannatti 4 

jäsentä (Mikko Kinnunen, Marko Paalavuo, Jouni Tilli ja 

Antti Vedenpää) ja Hirvisen ehdotusta 3 jäsentä (Tiina 

Hirvinen, Sari Huuskonen ja Katri Parkkila). 

 

 

Kunnanhallitus päätti äänin 4-3 hyväksyä kunnanjohtajan 

ehdotuksen ja jatkaa sivistysjohtaja-rehtorin viran ha-

kuaikaa 29.9.2017 klo 15 saakka.  

Virkaa aiemmin hakeneet otetaan virkaa täytettäessä 

huomioon.  

Hakuilmoitus julkaistaan Kuntalehdessä, Opettaja-

lehdessä, Reisjärvi-lehdessä, TE-hallinnon sivuilla se-

kä kunnan omilla internetsivuilla. 

 

 

 

 

 

  



 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Kunnanhallitus   15.8.2017  212 6 

 

 

 

 

ASIANHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA  

 
KHALL § 131 Reisjärven kunta on suunnitellut sähköisen arkistoin-

nin, kokoushallinnan ja asianhallinnan ohjelmiston 

hankkimista ja käyttöönottoa. Kunnassa on käytössä täl-

lä hetkellä pelkästään kokouspöytäkirjojen esitykseen 

toteutettu Word versio. Uudessa kuntalaissa sähköisen 

tiedonhallinnan toteuttaminen edellyttää uudistettujen 

järjestelmien käyttöönottoa. Nykyinen toimintatapa ei 

vastaa enää kaikkiin niihin vaatimuksiin, joita tämän 

päivän asiakirjahallinto, päätösten käsittely ja doku-

menttien tallentaminen edellyttävät. Etenkin kunnolli-

sen sähköisen arkiston järjestäminen tukee kunnan eri 

palveluyksiköiden toimintaa. 

 

Hanke toteutetaan niin, että kunnan luottamushenkilö-

hallinnon sähköinen extranet voidaan ottaa käyttöön ko-

koushallinnassa, esityslistojen, liitteiden, oheismate-

riaalien lähettämisessä ja pöytäkirjojen ja muiden tie-

tojen säilytyksessä.  

 

Yhtenä osana tiedonhallintajärjestelmän toteuttamista 

on hankkia kunnanhallitukselle ja valtuustolle tietoko-

neet, joiden avulla he voivat käyttää järjestelmää.  

 

Valmistelija: kunnanjohtaja 0403008200 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus aloittaa asianhallintaohjelman 

hankinnan. Hallintotoimen mahdollisen lisämäärärahan 

tarpeen selvittyä, tuodaan asia kunnanhallituksen ja 

edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN VUODEN 2018 TALOUSARVIO 

 

KHALL § 132 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen talousseminaarissa 

9.6.2017 käsiteltiin kuntayhtymän vuoden 2017 talousar-

vion valmistelutilannetta, jossa kuntayhtymän johtaja 

Tuomas Aikkila, talous- ja henkilöstöjohtaja Seija 

Kärkkäinen sekä terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hanne-

le Koski ym. viranhaltijat esittelivät vuoden 2018 ta-

lousarvion valmistelutilannetta.  

 

 Ppky Selänteen Reisjärven palveluiden talousarvioraami 

vuodelle 2018 on seuraava: 

 

Palvelulinjat TP 2016 TA 2017 TAE 2018 

Hallinto -   311 114 -   346 351 -   348 296 

Palvelulinjat 

yhteensä 

-11 419 597 -11 070 410 -11 743 379 

YHTEENSÄ -11 730 711 -11 416 761 -12 091 675 

  

 Reisjärven kustannukset vuoden 2017 toteutumassa tule-

vat ylittymään mm. erikoissairaanhoidon kustannusten 

kasvun vuoksi, mutta ylitystä vähentää Selänteen toteu-

tumaan kirjattava erikoissairaanhoidon v:n 2016 palau-

tus  

Selänteen talousarvioesityksen 2018 sisältämä kasvu 

johtuu erikoissairaanhoidon(Soite)kustannusten kasvusta 

450.000 € ja terveys- ja vanhustenhoidon osuus 160.000 

€ (kotihoito, omaishoidon ohjaaja, palveluasumisen pai-

kat, perhehoidon kehittäminen. Kustannusten kasvu Ta 

2017/TAE  2018 on 5,91%. Selänteen Raamia 2018 tarken-

netaan syksyn aikana. 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Ppky Selänteen talous-

arvioraamin vuodelle 2018. 

  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / ÄNÄKKÄLÄ 

 

KHALL § 133 Eeva ja Tapio Änäkkälä hakevat poikkeamislupaa varaston 

rakentamista varten tilalle Honkaharju, kiinteistötun-

nus 691-403-7-129. Poikkeamista haetaan rakennuksen si-

joittamiseen kaavaan merkitylle lähivirkistysalueelle. 

 

 Liitteenä 4 poikkeamispäätösehdotus.  

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää anotun poikkeamisen ti-

lalle Honkaharju RN:o 7:129, liitteenä 4 olevan ehdo-

tuksen mukaisesti. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / JUNTTILA 

 

KHALL § 134 Maria Junttila hakee poikkeamislupaa olemassa olevalle 

rantasaunalle tilalla Vähälä, kiinteistötunnus 691-403-

64-32. Kaavassa alue on merkitty maa- ja metsätalous-

alueeksi ja poikkeamista haetaan kaavamerkinnästä poik-

keamiseen. 

 

 Liitteenä 5 poikkeamispäätösehdotus. 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää anotun poikkeamisen ti-

lalle Vähälä RN:o 64:32, liitteenä 5 olevan ehdotuksen 

mukaisesti. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 Merkitään, että Antti Vedenpää poistui esteellisenä ko-

koushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon 

ajaksi. 
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POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / KIVIOJA 

 

KHALL § 135 Jari ja Hillevi Kivioja hakevat poikkeamislupaa asuin-, 

autotalli- ja varastorakennusten uudisrakentamiseen ti-

lalla Syrjälä, kiinteistötunnus 691-403-10-152. Poik-

keamista haetaan, koska rakennuspaikka sijaitsee ranta-

alueella ja alueella ei ole voimassa maankäyttö- ja ra-

kennuslain edellyttämää kaavaa. 

 

  Liitteenä 6 poikkeamispäätösehdotus. 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää anotun poikkeamisluvan 

tilalle Syrjälä RN:o 10:152, liitteenä 6 olevan ehdo-

tuksen mukaisesti. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  



 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Kunnanhallitus   15.8.2017  217 11 

 

 

 

 

LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUKSEN JOHDOSTA KOSKIEN 

REISJÄRVEN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖSTÄ 13.6.2017 § 101 

 

KHALL § 136 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää lausuntoa Timo 

Kemppaisen ja asiakumppaneiden valituksen johdosta kos-

kien kunnanhallituksen päätöstä 13.6.2017 § 101. Lau-

sunto on annettava 18.8.2017 mennessä. 

 

Valittajat esittävät, että Pohjois-Suomen hallinto-

oikeus kumoaa Reisjärven kunnanhallituksen päätöksen 

13.6.2017 § 101 lainvastaisena. Päätös perustuu siihen, 

kun Reisjärven kunnanhallituksen puheenjohtaja on käyt-

tänyt otto-oikeutta KuntaL 92§ perusteella koululauta-

kunnan päätökseen 27.04.2017 § 24. Valituksessa on esi-

tetty, että koululautakunnan päätöksessä ei ole muoto-

virhettä, kunnanhallitus ei ole kuullut koululautakun-

nan haastattelijaa tai esittelijää, kunnanhallitus ei 

ole perustellut päätöstään, ym. 

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 

6.7.2017 01101/17/2206, Kemppaisen ja asiakumppaneiden 

valitus sekä kunnanhallituksen oikaisuvaatimuksen joh-

dosta antama päätös 13.6.2017 § 101 liitteenä 7. Muut 

valituksen liitteet oheismateriaalina. 

 

Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008200 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus lausunnossaan Pohjois-Suomen 

hallinto-oikeudelle viittaa oikaisuvaatimuksen johdosta 

antamansa päätöksen 13.6.2017 § 101 perusteluihin ja 

lisäksi Reisjärven kunnanhallitus toteaa seuraavaa: 

 

Timo Kemppaisen ja asiakumppaneiden valituksessa Poh-

jois-Suomen hallinto-oikeudelle kiistetään kunnanhalli-

tuksen väite siitä, että koululautakunnan pöytäkirjassa 

on muotovirhe, kun kokouksessa tehdystä Antti Heikkilän 

esityksestä ei äänestetty. Kunnanhallitus toteaa, ettei 

sillä ole lisättävää asiassa, koska se on ottanut kou-

lulautakunnan päätöksen käsiteltäväkseen, eikä koulu-

lautakunnan päätöstä ole tämän pykälän osalta pantu 

täytäntöön. 

 

KuntaL 92 § mukaan, kunnanhallitus, kunnanhallituksen 

puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä mää-

rätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituk-

sen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla 

siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai 

kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asian-

omainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Kunnanhalli-

tuksen puheenjohtajalla oli oikeus käyttää otto-

oikeutta koululautakunnan päätökseen.  
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LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE REISJÄRVEN KUNNANHALLITUKSEN 

PÄÄTÖKSESTÄ 13.6.2017 § 101 (jatkoa) 

 

 

Kunnanhallitus päätti valita päätoimiseen tuntiopetta-

jan määräaikaiseen virkaan KM Tiia Suontakasen ja va-

ralle Helena Romppasen. Kunnanhallitus toteaa, että sen 

virkavallilla valitsema henkilö Suontakanen täyttää 

kaikki pätevyysvaatimukset.  

Otto-oikeuden käyttämistä ei tarvitse perustella koska 

kyseessä on kuntalaissa ja hallintosäännössä määritelty 

oikeus, joka on annettu kunnanhallitukselle, kunnanhal-

lituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle.  

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 Merkitään, että Sari Huuskonen (osallisuusjäävi) ja 

Tiina Hirvinen (yleislausekejäävi) poistuivat esteelli-

sinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätök-

senteon ajaksi. 
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LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUKSEN JOHDOSTA KOSKIEN 

REISJÄRVEN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖSTÄ 13.6.2017 § 102 

 

KHALL § 137 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää lausuntoa Timo 

Kemppaisen ja asiakumppaneiden valituksen johdosta kos-

kien kunnanhallituksen päätöstä 13.6.2017 § 102. Lau-

sunto on annettava 18.8.2017 mennessä. 

 

Valittajat esittävät, että Pohjois-Suomen hallinto-

oikeus kumoaa Reisjärven kunnanhallituksen päätöksen 

13.6.2017 § 102 lainvastaisena. Päätös perustuu siihen, 

kun Reisjärven kunnanhallituksen puheenjohtaja on käyt-

tänyt otto-oikeutta KuntaL 92§ perusteella koululauta-

kunnan päätökseen 27.04.2017 § 24. Valituksessa on esi-

tetty, vakiintuneen tavan vuoksi, kunnanhallitus ei 

olisi voinut käyttää otto-oikeutta, kunnanhallitus ei 

ole kuullut koululautakunnan haastattelijaa tai esitte-

lijää, kunnanhallitus ei ole perustellut päätöstään, 

ym. 

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 

6.7.2017 01102/17/2206 sekä Kemppaisen ja asiakumppa-

neiden valitus kunnanhallituksen oikaisuvaatimuksen 

johdosta antama päätös 13.6.2017 § 102 liitteenä 8. 

Muut valituksen liitteet oheismateriaalina. 

 

Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008200 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus lausunnossaan Pohjois-Suomen 

hallinto-oikeudelle viittaa oikaisuvaatimuksen johdosta 

antamansa päätöksen 13.6.2017 § 102 perusteluihin ja 

lisäksi Reisjärven kunnanhallitus toteaa seuraavaa: 

 

Timo Kemppaisen ja asiakumppaneiden valituksessa Poh-

jois-Suomen hallinto-oikeudelle kiistetään kunnanhalli-

tuksen väite siitä, että koululautakunnan pöytäkirjassa 

on muotovirhe, kun kokouksessa tehdystä Antti Heikkilän 

esityksestä ei äänestetty. Kunnanhallitus toteaa, ettei 

sillä ole lisättävää asiassa, koska se on ottanut kou-

lulautakunnan päätöksen käsiteltäväkseen, eikä koulu-

lautakunnan päätöstä ole tämän pykälän osalta pantu 

täytäntöön. 

 

Selvennykseksi kunnanhallitus toteaa, että kunnanhalli-

tus on käyttäessään otto-oikeutta 16.5.2017 käsitellyt 

koululautakunnan 27.4.2017 §:ssä 24:ssä päätetyt opet-

tajavalinnat jokaisen eri pykälässä (KHALL 16.5.2017 

§:t 60–62, joista ei ole tehty oikaisuvaatimusta, ei-

vätkä ne ole tämän valituksen alaisia). 

  



 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Kunnanhallitus   15.8.2017  220 12 

 

 

 

LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE REISJÄRVEN KUNNANHALLITUKSEN 

PÄÄTÖKSESTÄ 13.6.2017 § 102 (jatkoa) 

 

KuntaL 92 § mukaan, kunnanhallitus, kunnanhallituksen 

puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä mää-

rätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituk-

sen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla 

siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai 

kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asian-

omainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Kunnanhalli-

tuksen puheenjohtajalla oli oikeus käyttää otto-

oikeutta koululautakunnan päätökseen. Kunnanhallitus 

päätti valita päätoimiseen matematiikan ja kemian mää-

räaikaiseen tuntiopettajan virkaan FM Tarja Ajon ja va-

ralle KM Ilari Kinnusen. Kunnanhallitus toteaa, että 

sen virkavallilla valitsema henkilö Tarja Ajo täyttää 

kaikki pätevyys- ja kelpoisuusvaatimukset ja hän on 

suorittanut työpaikkahakemuksessa vaadittavat yrittä-

jyysopinnot.  

 

Otto-oikeuden käyttämistä ei tarvitse perustella koska 

kyseessä on kuntalaissa ja hallintosäännössä määritelty 

oikeus, joka on annettu kunnanhallitukselle, kunnanhal-

lituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle.  

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

 Merkitään, että Sari Huuskonen (osallisuusjäävi) ja 

Tiina Hirvinen (yleislausekejäävi) poistuivat esteelli-

sinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätök-

senteon ajaksi. 
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REISJÄRVEN KOMMENTTI POHJOIS-SUOMEN LIIKENNE- JA LOGISTIIKKASTRATEGIASTA 

 

KHALL § 138 Pohjois-Pohjanmaan liitto on pyytänyt seudullisia kom-

mentteja Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrate-

giasta. Strategia on ensimmäinen koko Pohjois-Suomea 

koskeva strateginen asiakirja, joka on suunniteltu alu-

een omien tavoitteiden pohjalta toteutettavaksi.  

 Reisjärven kunta jättää omat kommenttinsa Nivala-

Haapajärven seutukunnan lausuntoon: 

 

Kja Ehdotus: Reisjärven kunta toteaa, että strategialuon-

noksessa on huomioitu laajasti liikenteen, logistiikan 

tarpeet eri toimialojen näkökulmasta. Naapurimaiden ke-

hityshankkeet on huomioitu haasteina ja mahdollisuuksi-

na.  

 Reisjärven kunta esittää, että strategiassa otetaan 

tarkemmin huomioon Pohjois-Suomen maaseutualueiden 

haasteet, kuten pitkät etäisyydet, entisestään heikke-

nevät tiestöt työssäkäynnin ja yritysten sekä maatalou-

den ja sen sidosryhmien kuljetustarpeiden näkökulmasta, 

liikenneyhteyksien dramaattinen vähentyminen, eri lii-

kennemuotojen yhteensovittamisen ongelmat (junaliikenne 

- linja-auto) jne.   

 Kehittäminen ja innovaatiotoiminta eivät voi olla sitä, 

että maaseutualueiden palvelut entisestään heikkenevät 

tai loppuvat kokonaan. Pohjois-Pohjanmaan liitto ja 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat keskeisiä toimijoi-

ta, kun organisoidaan ja rakennetaan uutta Maakuntahal-

lintoa ja siihen liittyviä Sosiaali- ja terveydenhuol-

lon palveluja. Tarvitaan laaja-alaista, poikkihallin-

nollista suunnittelua ja strategista näkemystä, jotta 

pitkien etäisyyksien maaseutualueiden asukkaiden mah-

dollisuudet käyttää julkisia kulkuyhteyksiä asioides-

saan vain seutukeskuksiin ja maakuntakeskuksiin sijoi-

tetuissa soten palveluissa yhdenvertaisin kustannuksin 

kuin niissä asuvat. 

 Panostukset tiestön kuntoon ovat heikot ja vaarantavat 

maaseutukuntiin sijoittuvien tuotannollisten yritysten 

toimintaedellytyksiä sekä liikenneturvallisuutta. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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LAUSUNTO JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ 2018-2020 

 

KHALL § 139 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta on käsitel-

lyt alueen kuntien pelastustointa koskevan palvelutason 

vuosille 2018-2020 ja pyytää palvelutasopäätöksestä 

alueen kuntien lausunnot: 

 

 Valmistelija: kunnanjohtaja 0403008200 

 

Kja Ehdotus:  Reisjärven kunnanhallitus kiinnittää lausun-

nossaan erityistä huomiota kohtaan Pelastustoiminta ja 

varautuminen ja 3.3.3. Toimintavarmuus. Reisjärven kun-

ta edellyttää, että Reisjärven kunta kuuluu siihen Ris-

kiluokkaan, jossa sopimuspalokuntaperiaatteella toimi-

van palokunnan on kyettävä lähtemään 5 minuutin sisällä 

hälytyksestä. Samoin varalla olevan henkilöiden määrä 

tulee olla 1+1 ympäri vuorokauden.  

 

 Perusteluna tälle ovat Reisjärven kunnan pitkät etäi-

syydet muista kunta keskuksista.  

 

 

 Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanjohta-

ja Raija Potila antoi uuden ehdotuksen: 

 Reisjärven kunnanhallitus kiinnittää lausunnossaan eri-

tyistä huomiota kohtaan Pelastustoiminta ja varautumi-

nen ja 3.3.3. Toimintavarmuus. Reisjärven kunta edel-

lyttää, että Reisjärvellä sopimuspalokuntaperiaatteella 

toimivan palokunnan tulisi kyetä lähtemään 5 minuutin 

sisällä hälytyksestä. Samoin varalla olevan henkilöiden 

määrä tulee olla 1+1 ympäri vuorokauden.  

 

 Perusteluna tälle ovat Reisjärven kunnan pitkät etäi-

syydet muista kunta keskuksista.  

 

 Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan 

uuden ehdotuksen. 
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SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖMAKSUT 

 

Vapltk § 8 Kisatien liikuntahallin valmistumisen myötä sisäliikun-

tatilojen ylläpito- ja pääomavuokrat nousevat moninker-

taisiksi. Kunnanvaltuuston hyväksymässä vapaa-

aikatoimen talousarviossa uuden liikuntahallin käyttö-

kustannukset on huomioitu vuodelle 2017 viiden viimei-

sen kuukauden osalta. Talousarvioon on kirjattu myös 

arvio käyttömaksutuotoista. 

 Arvioitu käyttömaksutuotto kattaa vain osan vuokrien 

noususta, joten kunta joutuu subventoimaan merkittävän 

osan kustannusten kasvusta. 

 

 Vasta ensimmäisen käyttövuoden jälkeen tiedetään, mil-

laisiksi tilojen käyttöaste ja käyttömaksutuotot muo-

dostuvat. Tämän jälkeen on mahdollista päästä tuottojen 

osalta tarkempaan budjetointiin. Kulttuurin muutos si-

säliikuntatilojen käytössä on merkittävä, sillä tähän 

saakka sisäliikuntatilojen käyttö on ollut Reisjärvellä 

kuntalaisille maksutonta. 

 

 Vapaa-aikasihteeri on laatinut ehdotuksen sisäliikunta-

tilojen käyttömaksuiksi ohjeistuksineen. Käyttömaksueh-

dotuksesta on keskusteltu myös johtoryhmän kokouksessa 

11.05.2017. 

 

  LIITE 3 Ehdotus sisäliikuntatilojen käyttömaksuiksi.

  

Vapsiht Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallituk-

selle, että se hyväksyy sisäliikuntatilojen käyttömak-

sut ohjeistuksineen liitteen 3 mukaisina.  

 

  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖMAKSUT (jatkoa) 

 

KHALL § 140 Liite 9 Ehdotus sisäliikuntatilojen käyttömaksuiksi. 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sisäliikuntatilojen 

käyttömaksut ohjeistuksineen (liite 9) seuraavin lisä-

yksin Kisätien koulun liikuntasalimaksuihin: 

 

1. Alle 16-vuotiaiden, aikuisen ohjaamat ryhmät, ma-pe 
klo 15-17 ilmaiseksi. 

 

2. Mikäli samalla ryhmällä on useampia vuoroja viikon 
aikana, noudatetaan seuraavia alennusprosentteja:  

2 vuoroa viikossa – alennus 20 %,  

3 vuoroa viikossa – alennus 30 % jne., 

kuitenkin niin että alennus on enintään 50 %. 

 

Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun Antti Veden-

pää ehdotti seuraavaa lisäystä: ”Vapaa-aikasihteerillä 

on oikeus kohtuullistaa maksuja”, minkä kunnanhallitus 

yksimielisesti hyväksyi. 

 

Keskustelun jatkuessa Marko Paalavuo ehdotti seuraavaa 

lisäystä, ”Kuntosaleille ei pääsääntöisesti myönnetä 

vuoroja kuin erityisistä syistä. Vuorot ohjataan Nie-

menkartanon kuntosalille”, minkä kunnanhallitus yksi-

mielisesti hyväksyi. 

 

 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti sisäliikuntati-

lojen käyttömaksut ohjeistuksineen (liite9) seuraavin 

lisäyksin: 

 

- Alle 16-vuotiaiden, aikuisen ohjaamat ryhmät, ma-pe 

klo 15-17 ilmaiseksi (Kisatien koulun liikuntasali). 

 

- Mikäli samalla ryhmällä on useampia vuoroja viikon 

aikana, noudatetaan seuraavia alennusprosentteja:  

2 vuoroa viikossa – alennus 20 %,  

3 vuoroa viikossa – alennus 30 % jne., 

kuitenkin niin että alennus on enintään 50 %.  

(Kisatien koulun liikuntasali) 

 

- Vapaa-aikasihteerillä on oikeus kohtuullistaa maksuja 

(koskien kaikkia sisäliikuntatiloja) 

 

- Kuntosaleille ei pääsääntöisesti myönnetä vuoroja 

kuin erityisistä syistä. Vuorot ohjataan Niemenkarta-

non kuntosalille. 

  



 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Kunnanhallitus   25.4.2017  97 12 

Kunnanhallitus   15.8.2017  225 16 

 

 

 

SUSISAAREN ASUNTOTONTTIEN MYYNTIEHTOJEN MUUTOS 

SUSISAAREN ASUNTOTONTTIEN MYYNTIÄ VALMISTELEVAN TOIMIKUNNAN KOKOONPANON 

PÄIVITTÄMINEN 

KHALL § 54 Reisjärven Susisaaren loma-asuntotontit ovat olleet 

valtuuston ja kunnanhallituksen päätöksellä myynnissä 

jo vuodesta 2005. Myyntiä valmistelevan toimikunnan 

esityksestä kunnanhallitus on jättänyt loma-

asuntotonttien myynnin kiinteistönvälittäjän hoidetta-

vaksi 30.6.2005 § 113.  

Valtuuston 28.2.2013 hyväksymällä kaavamuutoksella on 

mahdollistettu myös vakituisen asuntojen rakentaminen 

asuntotonteille. Tällä hetkellä pääosa tonteista on 

myyty. Kiinteistönvälitysyritys on esittänyt, että jäl-

jelle jääneiden (5-6) tontin myyntiehtoja tarkastellaan 

uudelleen ja päivitetään vastaamaan tämän päivän tilan-

netta. Arvioitavaksi tulisi hinta ja muut ehdot. Tontit 

eivät ole käyneet kaupaksi vuonna 2005 arvioitujen eh-

tojen mukaisesti. 

Kunnanhallitus on valinnut 22.3.2005 § 51 Susisaaren 

asuntotonttien myynnin valmistelua varten toimikunnan, 

johon ovat kuuluneet Jyrki Halonen, Teuvo Nyman, Markus 

Muuttola, Pekka Leppänen ja Matti Kivinemi. 

Valmistelija: kunnanjohtaja p. 040-3008200 

Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita Susisaaren asun-

totonttien myyntiä valmistelevaan toimikuntaan kunnan-

hallituksen puheenjohtajan, kunnanhallituksen 1. vara-

puheenjohtajan, valtuuston puheenjohtajan, kunnanjohta-

jan ja teknisen johtajan. Valmistelutoimikunta suorit-

taa maastokatselmuksen ja tuo kunnanhallituksen käsi-

teltäväksi ja päätettäväksi uudistetut myyntiehdot. 

Valmistelutoimikunta aloittaa tehtävänsä heti. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 SK/MI 
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SUSISAAREN ASUNTOTONTTIEN MYYNTIEHTOJEN MUUTOS (JATKOA) 

 

KHALL § 141 Kunnanhallituksen valitsema Susisaaren asuntotonttien 

myyntiä valmisteleva toimikunta on käynyt tutustumassa 

Susisaaren tonttialueeseen ja suorittanut katselmuksen 

alueella. Mukana on ollut Selänteen rakennustarkastaja 

asiantuntijana. Katselmuksen perusteella toimikunta 

esittää, että Susisaaren asemakaava-alueella korttelis-

sa 305 tontin nro 6 myyntihinta lasketaan 22.000 eu-

roon. (Aikaisempi hinta on ollut 27200 €.)  Muiden 

tonttien hinnat ja myyntiehdot säilytetään tässä vai-

heessa ennallaan.  

 

Valmistelija: kunnanjohtaja 040-3008200 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Susisaaren asemakaava-
alueella korttelissa 305 tontin nro 6 (Susi 305-6 RN:o 

11:134) myyntihinnaksi 22.000 euroa valmistelutoimikun-

nan ehdotuksen mukaisesti.  

 

Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun, kunnanjoh-

taja Raija Potila teki uuden ehdotuksen: 

Kunnanhallitus hyväksyy Susisaaren asemakaava-alueella 

korttelissa 305 tontin nro 6 (Susi 305-6 RN:o 11:134) 

myyntihinnaksi 20.000 euroa. 

 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan 

uuden ehdotuksen. 
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YHTEISTYÖSOPIMUS / ANNI ALAKOSKI 

 

KHALL § 142 Anni Alakoski on lähettänyt liitteen 10 (7.8.2017) mu-

kaisen yhteistyösopimusesityksen kilpailukaudelle 2017-

2018.  

 Anni Alakosken tavoitteena on nousta maastohiihdossa 

maailman huipulle lähivuosina ammattiurheilijana, edus-

taa Reisjärven Pilkettä. Kunnan ja yritysten yhteistyön 

ansiosta kotikuntana on Reisjärvi. Tulevan kauden ta-

voitteena hänellä on menestyä Nuorten MM kisoissa hel-

mikuussa sekä päästä edustamaan Suomea naisten Maailman 

Cupissa. Kauden budjetti on n. 20.000 euroa.  

 

 Kunnalla ja Anni Alakoskella on ollut yhteistyösopimus 

kausina 2014-2015, 2015-2016 ja 2016-2017.  

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen 10 

mukaisen yhteistyöesityksen ja päättää esityksen mukai-

sesti yhteistyökorvaukseksi 2.500 euroa kaudelle 2017-

2018. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN JATKAMINEN / KAMUSEN LIIKENNE OY 

 

KHALL § 143 Kamusen Liikenne Oy on tarjonnut kunnalle liitteen 11 

(8.6.2017) mukaista ostoliikennesopimuksen jatkamista 

ajalle 8.8.2017 – 1.6.2018. Tarjotun sopimuksen ajorei-

tit ja vuorot palvelevat hyvin erityisesti ammattikou-

lulaisten tarpeita. Ostoliikenteen hinta on  

30,00 € (alv 0%)/koulupäivä. Edellisellä sopimuskaudel-

la 2016–2017 hinta oli 29,00 € (alv 0 %)/koulupäivä. 

 

 Valmistelija: hallintosihteeri, p. 040 3008208 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa ostoliikenneso-

pimusta Kamusen Liikenne Oy:n kanssa ja ostaa liitteen 

11 mukaisen palveluliikenteen ajalle 8.8.2017–1.6.2018 

hintaan 30,00 € (alv 0%)/koulupäivä. 

  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN JATKAMINEN / KAMUSEN LIIKENNE OY 

 

KHALL § 144 Kamusen Liikenne Oy, Pekka Kamunen on tehnyt liitteen 

12 (8.6.2017) mukaisen tarjouksen ajalle 8.8.2017–

1.6.2018 reitistä klo 9.40 Sievi kk – Kiiskilä – Reis-

järvi (klo 10.30) –klo 11.10 Reisjärvi – Kiiskilä – 

Sievi Kk – Ylivieska (klo 12.20) joka toinen perjantai 

Reisjärven opiston lomaviikonloppujen mukaisesti. Osto-

liikenteen hinta on 40,00 e (alv 0 %)/reitti. Edellisen 

sopimuskauden 2016-2017 hinta oli 38,00 e (alv 0 

%)/reitti. 

 

 Valmistelija: hallintosihteeri, p. 040 3008208 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa ostoliikenneso-

pimusta Kamusen Liikenne Oy:n kanssa ja ostaa liitteen 

12 mukaisen palveluliikenteen ajalle 8.8.2017–1.6.2018 

hintaan 40,00 € (alv 0%)/reitti. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN OULUN VAALIPIIRIN KUNTAPÄIVILLE 

10.10.2017   

KHALL § 144 Kuntaliiton ylin toimielin on vuodesta 2018 alkaen val-

tuuskunta, johon kuuluu 76 jäsentä ja 76 varajäsentä. 

Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla kun-

nan valtuutettuja. Jäsenistä ja varajäsenistä 66 vali-

taan vaalilla, joka suoritetaan yhdistyksen jäsenäänes-

tyksenä. Lisäksi yhdeksän jäsentä ja varajäsentä vali-

taan tasauspaikoilta ja Ahvenanmaan maakunnasta vali-

taan yksi jäsen ja varajäsen. 

Valtuuskunnan jäsenten vaali toimitetaan vaalipiireit-

täin. Vaalipiirit ovat samat kuin eduskuntavaalien vaa-

lipiirit. Valtuuskunnan 66 paikkaa jaetaan vaalipiirien 

kesken niiden asukaslukujen mukaisessa suhteessa.  

 Kuntaliiton jäsenkunnat valitsevat edustajat vaalipii-

rikohtaisille kuntapäiville, jotka pidetään 5.9.–

12.10.2017 välisenä aikana. Vaalipiirikohtaiset kunta-

päivät nimeävät ehdokaslistat valtuuskunnan vaalia var-

ten. Oulun vaalipiirin kuntapäivät pidetään Oulussa 

10.10.2017. 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Oulun vaalipiirin kunta-

päiville 10.10.2017 edustajan ja hänelle varaedustajan. 

 Päätös: Kunnanhallitus nimesi Oulun vaalipiirin kunta-

päiville edustajaksi Kaarlo Paavolan ja varaedustajaksi 

Jouni Tillin. 
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HALLINTOSIHTEERIN PALKKAHINNOITTELUKOHDAN TARKISTAMINEN TEHTÄVIÄ VASTAAVAK-

SI 

  

KHALL § 146 Hallintosihteerin virka on ollut täytettynä 1.4.2010 

alkaen. Tehtävää on hoitanut Päivi Rossi. Kunnallisen 

yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan, tehtävien 

toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset on huomioi-

tava palkkahinnoittelussa ja tehtävän oikea palkka on 

maksettava vähintään palkkahinnoittelukohdan alarajan 

mukaan. Hallintosihteerin palkka on maksettu toimisto-

hinnoittelukohdasta. 

 Hallintosihteerin oikea tehtäväkohtainen palkkahinnoit-

telukohta on 01ASI040 Eräät hallinnon asiantuntijateh-

tävät, kuten suunnittelu- ja muut asiantuntijatehtävät 

hallinnossa, asiakirjahallinnossa jne. Sen alarajapalk-

ka on 2516 €. Kunnan hallintosihteerin tehtävät täyttä-

vät sekä työn vaativuuden ja tehtäväkuvauksen perus-

teella riittävästi ja henkilö on pätevöitynyt tehtävään 

työssään. 

 Hallintosihteeri on pyytänyt palkan korjaamista vuoden 

2016 lopussa. Kunnanhallitus on jättänyt asian pöydäl-

le, 13.12.2017 § 174. 

   

 Valmistelija: kunnanjohtaja 040-3008200 

  

Kja Ehdotus:  Kunnanhallitus tarkistaa hallintosihteerin 

palkkahinnoittelukohdan kohdasta 01TOI060 kohtaan 

A01ASI040 Eräät hallinnon asiantuntijatehtävät, kuten 

suunnittelu- ja muut asiantuntijatehtävät hallinnossa, 

asiakirjahallinnossa jne. 1.1.2017 alkaen. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

 Merkitään, että Päivi Rossi poistui esteellisenä (osal-

lisuusjäävi) kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi ja että kunnanjohtaja Raija Potila 

toimi pöytäkirjanpitäjänä. 
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KUNTALAISALOITE.FI SÄHKÖISEEN PALVELUUN LIITTYMINEN 

 

KHALL § 147 Oikeusministeriö on ottanut käyttöön sähköisen Kunta-

laisaloite.fi palvelun, johon kunnan asukkaat voivat 

jättää kunnan toimintaa koskevat aloitteensa sähköises-

ti. 

 

Kja Ehdotus: Reisjärven kunta liittyy Kuntalaisaloite.fi 

palveluun ja tiedottaa siitä kuntalaisille.  

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 

 

KHALL § 148  

 Kunnanjohtaja Raija Potilan tekemät viranhaltijapäätök-

set: 

 Yleispäätökset: §:t 9-12 

 Poissaolopäätökset: § 57 

  

 

 Toimistosihteeri Päivi Kokkoniemen tekemät viranhalti-

japäätökset: 

 Asuntojen vuokraukset: §:t 15-21 

 

 Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viran-

haltijapäätökset: §:t 33–41 

 

 

 Lomatoimenjohtaja Urpo Åvistin tekemät viranhaltijapää-

tökset: §:t 7–14 

 

 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat 

ja toteaa, ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asi-

oissa. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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ILMOITUSASIAT 

 

KHALL § 149 Keski-Pohjanmaan liitto 

- Kokouskutsu, edustajainkokous 14.8.2017 

 

Jokilaaksojen pelastuslaitos 

- Johtokunnan kokousptk 9.6.2017, 4/17 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 

- 20.6.2017, Päätös perustoimeentulotuen kustannuksiin 

suoritettavasta valtionosuudesta 1.1.-31.3.2017 

- 5.6.2017, Päätös vuoden 2016 perustoimeentulotuen 

kustannuksiin suoritettavasta lopullisesta valtion-

osuudesta. Valtionosuus 50 %; 37.753,93 e. 

- 7.6.2017, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 

etsivän nuorisotyön valtionavustuksen oikaisuvaati-

mukseen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto hylkää 

oikaisuvaatimuksen. 

 

Ppky Selänne 

- Kuntayhtymähallituksen kokousptk 15.6.2017, 6/17 

- Ympäristölautakunnan kokousptk 6.6.2017, 2/17 

 

Kunnanjohtaja Raija Potilan kirje 3.7.2017: Reisjärven 

sivistystoimen tilajärjestelyt. 

 

Mela 

- 4.7.2017 Ennakontarkistusilmoitus. Valtion korvaus 

maatalousyrittäjien lomituspalvelujen käyttökustan-

nuksiin/ennakko vuodelle 2017: 3.856.224,00 euroa 

 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä 

- Hallituksen kokousptk 19.6.2017, 6/17 

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

- 19.7.2017 Hankintapäätös. Pohjois-Pohjanmaan elinkei-

no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu 

joukkoliikennepalveluista 2017/3, Pohjolan Mat-

ka/Antti Kangas Oy 

 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedok-

seen. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 

  



Kunta / kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu

Hallitus / lautakunta 15.8.2017 126–150 236

Kunnanhallitus

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 

perusteet koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät

126–132, 139–139, 147–149

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin

ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät

140–146, 150

HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta

valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisu- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

vaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

viranomainen

ja - aika

Reisjärven kunnanhallitus
Reisjärventie 8 
85900  REISJÄRVI
sähköposti: reisjarvi@reisjarvi.fi
telefax: 08 776 010

Pykälät

140–146, 150

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikausuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimus- 

kirjelmän sisältö 

ja toimittaminen

Ks. jäljempänä

            Liitetään pöytäkirjaan



Sivu 

VALITUSOSOITUS 237
Valitusviran- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 

omainen ja päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös

valitusaika on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 

asianomainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus puh. 029 56 42800 (vaihde)

Isokatu 4, 3. krs 

PL 189, 90101 OULU     sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          fax: 029 56 42841

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika

133, 134, 135 30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite           Pykälät  Valitusaika

        14  päivää

Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

puh. 029 56 43300 , fax 029 56 43314 , sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi     

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisu- Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava

vaatimus-/   - päätös, johon haetaan muutosta

valituskirjelmän   - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

sisältö ja   - muutosvaatimuksen perusteet.

toimittaminen

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa (Tuomioistuin-

maksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,

oikeudenkäytnimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli

asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireilläpainijana ja maksu

on valituskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.                            Liitetään pöytäkirjaan

Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään 

oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-

/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 

saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan 

viranomaisen asiaointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai 

lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-

/valitusajan päättymistä.

Markkinaoikeus 

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja 

kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai 

asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, 

oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on 

ilmoitetettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen 

tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 

Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan 

alkamisen ajankohdasta.

Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa 

vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja 

sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
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